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Septemberaék 16-dikán dsl elatt, as 

Práter erdejében vadaízoit a' Nápolyi Ki
rályi Egy nagy Szarvast üzóba vett v6lrf 
néhány ízben reá is lőtt, de tsak nem talál
hatta jol; mellyre nézve más időre halaiz* 
íotta le lövését. Dél után Schönbrunnbá 
kotsizott ki az Udvar * nagy Vendégeivel 
eggyütt. Viííza jövet * meg látogatták a' 
Nápolyi Király és Királyné, két Hertzég-
Alkonyaikkal *)* Kaunit^ Hertzeget a' ma* 
ga nyári lakó helyében; kit is* kezét m g 
fogvaj illy báráttságoífan köszöntött a'Ki
rály: ^Örvendek, úgymond, hogy azúr 
nak fzeméllyes esnierettségére" juthattam." 
Az elmés Királyné pedig, következendő fzép 
ás fohtos igékkel élt a' Hertzeghez -, nagyob
bik Leányának elo mutatása alkalmüoTágá» 
val: *» Ajánlom nagyobbik Leányon át az 
úrnak baráttságába. Mar a' neve — Marid 
Therésia.-** tüdorií $ ttagy betsben fogott 
lenni az Úrnál." — Más n<p délütári rrteg 
lett a' Nápolyi Követ' bejöv?teíe* meliy-
tói emlékezeti ik volt * 's következendő pom
pával ment véghez: Az egéíz fört egy gya

log 

- *) Nem íelíyesedett bé% hogy a' Királyné el hozta 
volna a' harmadik Leányát magával: mivel (&V 
ínint értettük ) tsak nem eí fakadt sirvá a' Korona 
örökö'fle, midőn meg értette $ hogy étet tsalt 
toagát akarják otthonn hagyni* 

S^fff^x 
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log Kalauz vezette: kit, nyomban i f{apráíf 
és 9 Közemberek köveitek lovon'Ykivonrr 
karddal. Ezek után jött egy i lovas hintó? 
meilyben két udvari Furirok ültek. Továb
bá eggy udvari Lovas, fel tartott páltzávah 
Éz után. érkeztek 7 hat hat lovas drága ké-
fzűletű hintók, meilyekben az ide való Ura
ságoknak Tifztjeik ültek , mindeggyikberf 
kettő" kettő. Mindek hintó mellett két két; 
a' közép rendben lévő lovak melleit pedig 
eggy eggy azokra vigyázó Inas gyaloglóit. 
A1 % dik hat lovas hintó' tetején, egy tsiUám-
ló aranyos Korona láttzarott: de a" meilyben 
Senki fem ült, minthogy -tsak a' Nápolyi 
FejedelemneR lehetett volna benne helye* 
Most jött egy hofTzíi íbr cseléd; úgymint: 
a kapus; 24 lakáj, feltett kalappal,'*s kpfz-
perdesen; 6 Kengyeííutó *s 1 Vadáíz, kiket 
mind a'.Követ- öltöztetett fel igen pompáíTan 
av maga Libériájába, Ezek után gyaloglót-
tak9 udvariTifzíjeia'Követnek, veres arany 
pafzamánros ruhában. Ofztán lovaglott a' 
Lováfzmestere, 's annak nyomában g ifT;íi 
Urak,, arannyal ki varrott veres ruhákban, 
és fzép paripákon. Illy •díízes Seregv után 
érkezett egy 6 lovas udvari hintó, meily
ben jobb kéz felől ült a'-Követ; bal felél 
pedig Udvari Marsai Gr. Kaunit^ Erneíi, 
kit az-Udvar rendelt volt a" Követ Űr' be
vezetésére. Ezen hintó mellett két oldalról 
4 Lakájok gyalogoltak. A 9 dik 6 lovas 
hintó, maga tulajdon hintaja volt a' Követ 
Űrnak, meliy a' leg újjabb íznek regulái fze-
réntkéfzűlt. Benne a5 Követség' Tuoknokja 

ült. 
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fik. . Mégj.öítek-ragy-c hathat lovas hintók; 
végről pedig lovaglóit egy más" 'LováfzmeS" 
ter , ki után. 8'válogatott paripákat vezettek 
ugyan annyi Lováfzlegények. A' 4 utolsó 
paripáknak nyergeiket tsak közönféges; & 
4 elsőkét ellenben drága terítők borítónak, 
mellyeken arannyal és ezüstéi ki varrott tzi-
merek, *s azok felett következendő for írá
sok olvastattak 5. Bene facére et laetari. —-
Az elo fzámlált hintók közzűl, négy vagy 
öt az Udvaré volt 5 hanem tsupán azon hin
tóhoz tartozó kotsis, fullajtár 's inasok vol
tak a* Magyar Király* Libériájában *), rnely-
lyen a' Követ űlt; a' többek mind a'Követét 
vették magokra. -^ A'Városra, H. Schwar-
T^enberg kertjétől indult a* Követ, hova dél-
uiánni 4 órára mind öfzve feregeltek volt 
a* fenn emiitett hintók. Be jött a1 Burg ka
pun, "'s végig menvén a' Kir. lakó hely' ud
varán , fordult a' Carinthiai úttzára, mellyen 
feljővén, úgy ment ar Stockameifen píatzon9 
Grábenen, Kohlmarkton, és Urak9 ütt\á-
jiín végig, a' maga' fzállasára. — Nagy volt 
valóban az elő-adott bé-jövetef pompája; 
de nagy volt bezzeg a'Nézőknek fokasága-is. 
— Magok O Felfégek is mind öfzveféggel9 

A a 2 azon 

*) Ennek pofztaja, oiiy feketés fzinií, mint a* 
Nógrádi Ns Záfzlóally* formaruhájáé : veres, fe
jér és zöld felyeiíiből kéfzüitt — úgy nevezte
tett jpanyol-pajzamántra. — Ezen Libériával fog 
bé menai a Király Frankfurtba* 
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azon íor ablakokra takarodtak még 4 órakor, 
meliyek a' FÓhertzegek' Szobáikról nyílnak 
az Udvarba ; ' s . egéííz eggy óráig várták a' 
•Követ'-jövetelét. — Ezen nap'* úgymint 
S.ept. ••17-dike' estvéjén, tűzi- játékot adott 
Stuver.9 a' Práter* erdejében. Nagyon fel
dicsérte .elóre, SzorgalmatoíTan-kéfzített re
mekjét. Mind. erre n«zve, mind kivált az
ért,, mivel nyomós rerhényfége volt kinek-
kinek 9 a' Nápolyi \ Saxoniai Felfégeknek 
is ott lejendQ meg láthatások eránt, ritka 
péídájú fokaság takarodott ki 2? Práterbe. ~— 
Minthogy a1 Nápolyi Követ' pompája nézése 
iteiá késórskén indulhattak meg; következés
képpen hogy el ne maradjanak"," majd ugyan 
azon időben, indultak mindenfelől a5 temér
dek kotsik: innen a' lett," hogy még a* S'z* 
István Templomán fellyíil öízve tolódtak, 
V az egéíz tűzi. játék5 helyéig mini egy fkl-
óránnyi járó földre egy fórt, még pedig fok 
helyeken, álló-fórt formáltak. Magából a5. 
a1 Kir. Udvarból 6" hat hat lovas rakott hin1-
tók voltak oda ki, — Nagy meg elégedéfíel 
nézték a' Felfégek a' tűzi ábrázolásokat; an
nak kivált igen örültek, raidÖn a' tengert, 
;,s azon az egymás ellen meoo *s tüzelő ]Vm~ 
.kat igen elevenen elo adva ízemléhék. Fő
képp' a' Nápolyi Király, nagy hello hello 
kiáltásokkal 's tapsoláűai jelentette eremét. 
Igaz, hogy íció is' nagyon jő volt á* tűzi já
tékhoz; mert rhinekutánna egéfz nap fújt 
volna a' izél: estvére tsak annyi iengedezése 
maradott meg, meljy a' füstöt éppen arra. 
az oldalra hajtotta., a' merre kel le te— AT 

kö-
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közönféges dirséreten kivűl, jó fumma pénz 
ütötte most egyfzerre a' Stuver markát. 
Azonban a' mi Királyunktól 1000 forint aján
dékot ; a' Nápolyitól, is igen gazdagot ka
pott. — Szombaton (Sepr. ig dikán) kérte 
meg a' Nápolyi Követ Clemcntina Foher* 
tzegnét. A' meg kérés' tzeremoniája követ* 
kezendo pompával ment végbe: Birodalom-
bsii Udvari Tanátsós (Reichshofrath) Gróf 
Kiw\ky József Úr a' Követ' fzállasára kül
detett,' '6'lovas udvari hintóban O Felfégé-
től, délelőtti io órakor; as midőn már a* 
több eggyütt menendő 6 lovas hintók, réfz 
fzeréat a' Követ lakó helye' udvarában, réiz 
fzerént pedig amaak előtte kéfzen állottak. 
Nem fok idő múlva következett ezentúl a* 
menetel. Elől indult egy hat lovas udvari 
hintó.. Ezt követték a' Követ Úrnak tseléd-
jei és Tiíztjei mind gyalog, 's hajadon fővel,, 
fzám fzerént valami 50-en. Most jött azon 
udvari, hintó, meilyben Gróp KinFgky'érke
zett volt az Udvarból ; ekkor pedig a' Követ 
hátúiról, 's elölről emiitett Gróf Kin\ky 
ültek. iV Követ' hintaját még valami négy 
6 lovas hintók, V néhány vezeték paripák 
követték. Megjárván illy renddel a* neve
zetesebb piatzokat & úttzákat, el érkezett 
a' Kir. lakó helynek úgy neveztetett Sváj-
tz^er-Udvarába, Itt le Szállott, *s fel ment 
az Avany-S^áláha, melly Tilkör-S^á Iának 
is neveztetik, holott várakozott mind addig, 
míg a' FŐ Kamarás Úr által 0 Felfége eleibe 

: nem vezettetett. A5 Király , a3 Tanáts-Szo-
-, bábán (Rathsfíube) állóit , egy Baldagin 

alatt 
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alatt lévé fel emelt helyen. Ugyan azon 
állottak bal kéz felöl a' Királyné is, Clemen
tina FÓhertzégnével. ElÖttök pedig feles 
fzámmal a' titkos- Tanátsos Urak, kiknek 
egyedül vagyon fzabadfágok ebbe a' Szo
bába való bé menetelre. A' Nápolyi Király 
5s Királyné, a' Föhertzegek és Hertzegnék 
a' Kir. Szék mellett foglaltak helyet. Eleibe 
állván a' Nápolyi Követ a' Thrónusnak, ki 
nyilatkoztatta Udvara' kérését a' Korona3 

ÖrököfiV réfzérol, Clementina FÓhertzegné 
eránt. .Ezen ki nyüatköztarásra, meg kér
dezte O Felfége II. Leopold % Királynét, 
és ofzrán Clementina FÓhertzegnét , mit 
fzóllanának a* Nápolyi Udvar* kéréséhez ? 
kiknek is arra való reá állásokat értvén a* 
Király, felelt a' Követnek, hogy igen is kér 
ízek tellyesíteni a* Nápolyi Udvar' kérését/ 
Ekkor által adta a5 Követ Clementina Fó-
Henzegnéaek 4 a' Nápolyi Korona' ÖrÖköífs 
képét, annak Levelével eggyütt. E' meg 
lévén, O Felfége II. Leopold kalapját fe
jébe tette, *s a' Nápolyi Király' nevében, 
S^. Januárius Rendje' tzimerét *) a' Követ' 
nyakába függefztette •**).' Ezután Gr. Co~ 

hen-

*) E z , egy nagy g ágú Tsillag, mellynek köze
pében fzemléltetik Sz. J-nnuariuf képe. Bal fe-
161 fzokták viselni, Egy tenyérnyi fzéieííegá 
ineggy-fzin pántlika függ pantaüér formára a' 
Rend' Vitézeinek vállaikon. 

**) Ekkor , a' vig terméfzetű Nápolyi Király a' Tu- *• 
kör-Szobának ajtajához megy, melly rakva vóít 

igea 
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bent^el Status Vice Caneellarms Úr el ol
vasta a* Lemondást Q Reíignatio )» meliy-
ben Clementina Föhertzegné aztigéri, hogy 
fem magára , fem általa fzületéodö magzatira 
nezve, az Auftriai Birodalomhoz juflat nem 
fogja tartahi. Ennek végződésével, a 'Kir. 
Szék'jobb oldala felöl kéízűlt kis Oltár elei
be ment Clementina Föhertzegné. A' gyer
tyák meg gyújtattak, 's Cardinalis Miga^i 
ezen nagy tzeremoniálioz illendő ruhában 
fel öltözve lévén, tartotta az Evangyéiiom' 
Könyvét. Erre reá tévén kezet a' Föher
tzegné, el mondotta az esküvés' formáját, 
's magát^a' Lemondásnak alája irta. Ez az 
írás bé petsételve itt a' Status Cancellaria-
jában fog tartatni; a' párja pedig Nápoly
ban, —• Ezentúl meg hajtván magokat a' 
Felfégek, más fzobába mentek; a1 Követ 
pedig fzáílasára, az elobbeni renddel viflfza 
tért. — Még vége fem volt jól az emiitett 
tzeremóniának, hogy a1 Tükör-Szálában olly 
dolog történt, a\ millyennek máfiat oem 
egy könnyen találni a1 Hiíloriákban is. —r 

Gr. 

igen fok, Auftriai Biródaíombéli, és idegem Gaval
lérokkal , 'ŝ  által fzóllítja az ott lé*v@ Nápolyi 
Urakat, ezen fzókkal*. .Signori Ne&politani' C&m-
patriote miéi venite. Napolyi Ütúrnék, Földieim 
jöjjenek tsak ! a'Taraáts-Szobába, bogy t. i. fzeni-
mel látott tanúi Isheílenek M* Galin m&g tifz-
teltetésének. 
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Gr. Kmíily Filep *•), már.magában régtől 
fogva forralt méreggel' Gr. Lafci FÓ Had; 

' " " Ve* 

*) £ z , testyérjé Gróf feviinminak x 's kebelről 
való Atryafija , ' a5 Magyar OríHgban FÖ Kom-. 
yiseltt Gróf Ki jzky Józsefnek. Testvér- Nény* 
nyét H. Poayatovjzky vette Feleségül, kitol jfe.ü* 
letett H Pon/atovjzky József, a' ki Sabát^nát fe* 
bet kapott vóít, 's most a' Leng eleknél generá* 
liskodik. £ ' fzerént Gróf Kinjzky a' mostani 
.Lengjél fiuráijyal is-- atyafiságban vagyon, a' kitol 
kapta ugyan tsak a' Fejér Sas Rendjs' tzimerét, 

: ( L2 áll: a' ruha' bal réfzére varrott g ágú nagy * 
tsíllagbói v mellynek közepén fejér Sas vagyoi 
ki formáivá; és egy fzéíes kék pántlika pantai-
lérból. ) Az emiitett Gróf Lrr Generális vólr, 
Eggyütt járta meg Krimedt IL Józseffel, még 
Gjnerá'isi fővel. Öda le yójt ..1788-ban a' Tábor-
Bál is De mivel látta, hogy tsak nyúgofznak 
Katonáink; aho.z képest nem igen" fok dolgok 
van a' Generálisoknak ÍS4 néhány hónapra a' jó-
fzágába kéredzett. RoíTz nevén vette a' meg-
hÓ tt Tsáfzár a Gróf jelentését: 's adott ugyan 
néH engedelmet; de azzal a' hozzá adáÜai, hogy 
ha tettzik, otthonn is maradhat. Erre, nagyon 
meg illetődött-a' Generális; el jött, tiíztségét 
letette, 's a''katonai ruhából örökre ki vetke-
ze ;r. Azolta áJ haját is mindenkor zatskóba-
kotve hordozta Reá gondolván magát a' házas-
fágra, H. D'eiriehftein Károly FŐ Lováfzmester-
nsií angyali fzépséggel bkó 20 efztendös Üisafz-

fz©-
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Vezérnek néki megyeri, ,'s azt mindenek* 
hallottárt ga^ embernek 's hundtffutnak 
kiáltja, h* nielly fzobában a* gyalog Garda 
áll, fel van fúggefztve üveg alatc egy Ren
delés, mellynek-tilalma fzezént, nagy bün« 
tetést von magára, a' ki vagy vefzekedni, 
vagy akarmelly ilíetlenféget rneréfzel tsele-
kedni az Udvarnál. Ezen Rendelésre emlé
keztették Gr. Kinfcky^XJrtti sót Gr. Lafci 
Ür maga-is kérte kulönőflen, hogy ha már 
6tet nem akarja is kiméiieni: tekintse a* hely 
fzenrségét. De az indulataitól el ragadta
tott Gróf femmit nem hajtott reá; sor újra 
hund. futnak mondotta. A' lárma hírével 

esett 

fzonyát vette feleségül: . ámbár maga már meg 
lett H'mber volt. A/ H, Kisaílzony tellyeÜeg-= 
gei nem fzerette a''Grófot: de minthogy ez igen, 
gazdag Úr volt; a' Hertzeg pedig kapott a' pén
zen: tehát a' fzegény H. AíTzonynak fogva 
kellett ,a' maga erőltetést nem fzenvedheto ártat
lan indulatját vinni az Attyában uralkodó pénz-
fzerelenf' engedelmeffégére; de nem fzenvedhette 
a5 kénfzevítést fok ideig a' fzeretet: alig laktak 
ugyan is valamitskét eggyütt, már külön meri-
teli egymástól. Efztendeje el máit, a' mióíta 

.egéflzen elváltak, de olly kötés alatt: hogy 
eggyik félnek fe legyen fzabad , míg konzulok 
valamellyikmegnemhal, újházaílági életre lépni. 
A' Gróf L'r húfz-ezer forintokat tartozik efztea-
tiŐnként adni, a* nálla nem lakó Feleségének. 
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esett O Felfégének, ki is H. Stahremberg 
Fő Udvari Mesternek; ,.e' pedig a' Magyar 
Testőrzők' e^gyik Fö Tífztjének B. SpLényi 
Generálisnak parantsolta, hogy Gr. 'KwM 
%yt Árestorabá vitetné. Éhez képest Báró 
Splényi ű r , Major Döt^í9 '$ két Hadnagy 
Urak által el kisértette az igen drága öltö
zetű Gróf Urat a' Magyar Testőrző:> Strá-
zsaházába, holott is az délutánni 1 óráig 
ölt. Áz alatt el befzéllette, hogy már $ 
hón. tol fogva fzűntelen igyekezett a1 FÖve» 
zér Úrral öízve jőni; gyakor ízben kereste 
a* maga házánál is: de tselédjei mindenkor 
el tagadták otthonn létét. Mivel tehát nem 
teméoylhette már, hogy másutt ízemben 
leheífen a' Fővezér Úrral: tsak ki akarta egy-
fzer adni, a1 mi a' fzivén volt; ámbár azt 
jól tudta, hogy mgg fogja vele az Udvar* 
méltóságát bántani. Eggy órakor fel ül
tette tulajdon hintájába a'Grófot Kapitány 
Véghelyi Ür, 's él vitte azt a* maga fzália-
sara, holott már 1 Város Katonái (Politzaj) 
várták egy Strázsamesterrel, 's egy felsőbb 
Tifztei eggyütt. Ennek által adta a* Kapi
tány Úr a' Grófot: mivelhogy katonai tiízt-
fégének le tevésétől fogva, a' polgári Tör-
vényfzék alá esett. A' Gróf nagyon kérte 
a' Kapitány Urat, hogy egy tsomó írást, 
mellyben Gr. Lafci Fővezért vádollya, vin
né el magával, 's adná bé O Felfégének: de 
ezen kérésnek téllyesítése alól ki mentette 
magát a' Kapitány Úr. — — Délutánni 4 
óra előtt ki ment tf Nápolyi Király a' Práter 

er-
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erdejébe, holott rs fzerentsélíen le ejtette 
lábáról ez úttal, azon 24 efztendős nagy 
Szarvast, mellyel már ió-dikon fokát vefzö-
dött volt. Ezen napon estve;, pompás Bált 
adott a' Nápolyi Kövez 160 Fzeméllyekre, 
rneliyben Királlyá 's Királynéja, úgy nem 
külömben V mi Királynénk is ,"'.néhány, Her-
ízegekkeí eggyíHt ( a' 1 Vőlegény VMeriy-
aífzány nem vólcak ott) meg jelentek. —-
Jobbára Contrá V Német Tántzokat jártak. 
Kár, hogy a' muzsika nem éppen a* leg 
kedvesebb volt. Éjfél után varsorához ül
tek; —r két óra tájban el távoztak a'Feje-
4elmék. 

Vasárnap, úgymint a' Lakodalom nap
ján reggel, meg gyóntak 's áldoztak a 'meg 
esketendő fő Szeméílyek. — A* Nápolyi 
Király, Leopvld FÓhertzeggel eggyütt a' 
Szerit István Tsmploma' Tornyába ment, 
meliynék magaMgán 's remek alkotmánnyal! 
álmélkodott. Déluránni 4 óra után jöttek bé 
az Udvarba a' Ns Magyar Testőrzők, inne-
pi fényes ruhájokban, 's jó vérű fzép pari
pákon; úgy nem külömben a* több Gárdák 
is: kik mindnyájan a' Kir. Szobákban két 
felől fórba állottak. A' mind két nemen 
lévő Uraságok, 5 óra felé vergődtek nagy 
nehezen az Udvarhoz; mivel a' jserefzt úta-
Jkon úgy öfzve tsoportösodtak a' hintók, 
hogy tsak nem ember halállal fzabadúlhat-
tak egymástól. A' Burg 's József piatt^a, 
és minden fzomfzéd úttzák oily teméntelen 
fokasággal voltak rakva, hogy gyalog -em
ber, is nagy kínnal haladhatott közötte. — 

Sok 
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Sok helyen puskákkal is alig tudták meg rit
kítani a' Katonák. — Az • AuguftinránusolC • 
Templomába, mellynek fok fzáz gyertyák-
kai V drága fzónyegekkel való fel. ékesíré-
seben már néhány napoktol fogva dolgoz
tak, 6 óra előtt ment az Udvar, követke
zendő renddel': ; Az* egéfz fórt 2 udvari 
Furír .vezette. Ezeket követték 1) az Au-
lae Familiárisok. 2 ) A' Sz. István1 k»s. ke« 
réfztj'ét visetfi Tanátsosok. • 3.) Az,-Arany-
kúhsosok, egyvelgest fok fó Tifztekkel, 's 
külbó* Orfzági Generálisokkal. 4.) a* titkos 
Tanítsosok.,' %.) K Sz. Istvárí rendjén lé
vő Nsgykerefztesek.•> Továbbá az arany
gyapjas Vitézek, a' fó hadi Vezérek, 's a* 
fő Kamarás és Udvari - Mesterek. Közel 
voltak fzázan mind öfzve.— Ezek után 
jöttek már a' Fellegek: A' két Király,; a' 
Nápolyi Királyné , egy Náp. Gavallér Ve
zetőiével; a' mi Királynénk, kit Gr. Thurn 
íé udvari Mestere vezetett; FÓhertzeg Ká
roly f Mária Clementina Testvér jé vei. En-
íiek mellette £0 udvari Mestere H. Deligne 
Hadirárrnester; Ferent^ FÓhertzeg, a' ma
ga Jegyedével., finnek mellette fó udvari 
Mester c Cár. Schaffgcts; Ferdinánd FÓher
tzeg , hajózóképpen a? maga Jegyefféveh 
Ennek -«tije#ctré fó udvari Mestere, Hertzeg 
Kjz/í'rkif'i Antal; Leápold, József, 3s 
Aritól i chertsogek, a* magok' fó udvari-
Mestsreikkel, kik között.; tolt Gr. Mf^ter-
há^i József ür is; 1VL Anna Föhertzegnéj 
'G^n&t.- GtQi.Kolhnks Károly Vezetőjével; 
M. Ámaha% kii.is Gsner. Gtoí Harrach 

• - ; tv A i o y -
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Aloyfius, vezetett, mint fő udvari Mester; 
á' Saxoniai Hertz ég, maga Hitvesével., kik 
'után a* íok fő rangú Dámák következtek. —* 
Az Udvart két felől a3 leg fzebben termett 
Magyar Testőrzők' kisérték. — A' két Ki
rálynak, Királynéknak,' és a' Menyafízonyol•• 
nak mellyeken, fejeken 's a* t. 'ojíy bővség-
gel volt a' gyémánt;-hogy annak, ragyogá
sa majd el vette a' Nézők fzemek világát. 

(Ezen alkalmatoíTággal, igen fok'Ma
gyar Uraságok *s AíTzonsagok is jelentek 
meg Nemzeti ékes öltözetekben, (KüíöoöíFen 
Zichy István 9 és Battyáni Károly; Gróf 
Urak bajuflzosan.) Kalpagjaik mellyetr gye-
mántos forgSk ragyogtak. Meg jelentek 
az itt mulatozó Magyar Deputátus Urak is) 
Által menvén az Augustlniánusok Templo
mába vivő Folyósón, melly mind a' két 'fe
lől meg volt rakva Kriftaly gyertyatartok
kal, 's égő viafz gyertyákkal; le értek né
hány gráditsokon a' Templomnak nagy 01-
tárjához, holott a' Királyok 5s Királynék , 
a* ízámokra kifzitett Kir. fzékbe bé ültek: 
a* Vőlegények 's Menyaffbnyok pedig külön 
foglaltak helyet, veres bársonnyal borított 
ízékékben. -^ —• E 'meg lévén, Car~ 
dinaíisMiga%$i 9 némelSy fő Pap Urak
tól körül vétetve, âz Esketés' tzererno-
niajához fogott. —- —• Leg elsőben is 
Károly" Kőhettzeg'1 állott ki, Cíementina 
testvér Húgával, az Oltár eleibe. A' Gardi-
nalis' kérdésére, ha Cíementina Főhertzeg-
KisaíTzony akarja t* a' testvér Bánya* képé-
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ben, a* Nápolyi Korona' ÖrököíTet jő ve CM 
dobéli házas Társául? magát Ö Felfégek * 
a Szüléi felé meg hajtotta: ki kérvén, mint
egy ezzel, meg eggyezéseket; kik ís midőn 
jeleit adták volna helyben-hagyásoknak, fe» 
lele Clementina: igen is. A' gyürü - váltás' 
után, a' FÖhertzegairzony a' jobb ; Fóher-
tzeg Károly pedig a* bal kezét nyújtván; 
le tették a' hitet. Le tették azután Ferent^ 
FÖhertzeg Is, Mária .TherésiaH, AíTzóny-
nyal; és Ferdinánd.., Ludovikával — Kö
vette ezen Tzeremoniát a* Te Deüm Lau-
damus' el éneklése: meíly alatt a' József-
•piatt^án állott Granatéros Bataíion kétfzer 
Szalvét lótt; *s ugyan annyifzor fzóllaltak 
meg a' Bástyákon ki fzegzett Ágyúk is. — 
Vége lévén mindennek, viűza tértek a* Fel
fégek, minden vélek ment.Uraságikkal.Negy-
gyiitt az Udvarba, as le ülvén a' Tükör-
Palotában jádzó Afztalok mellé, úgy mú
latták magokat. Ez alkalmatofiaggal, fel
olvastattak azon 60 Gavalléroknak neveik, 
kik rrtoít nyertek arany kúítsokar. Nyókz 
órakor, a' nagyobb tántzoló Palotába (Re-
doutfaal) ment a' Tükör Palotából, az e-
géfz Nagy Gyülekezet. Az említett tántzo
ló Palotának végén, egy, % ofzlopokra, 
igen gyönyörű móddal kezűk Ttirónüs elő t 
fél-hold formára teritett Afztalhoz 14-én le 
Ültek; úgymint: a* Baldagin alá, a' két 
Király 's Királyné; jobb kéz felói Clemen
tina , Károly Fóhertzeggeí; Ferdinánd a* 
|na^a Hitvesével \_ és.. Mária/Anna Föh'er-

VZQg" . 
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rzegné. Bsí felől .pedig Ferent^ Főhertzeg, 
a' maga Hitvesével; Leopold 's JózsefFŐ-
henzegek j és Amália Főhertz -gné* Mária 
lízeresia, rssk meífziról nézte ..'Férjével, a-

Saxoniai Hertzeggel az Afzralt; 'mellyhez 
h a l é ültek .--volna, leg utói jutott volna, 
rangjekhoz képest helyek. Az Afztalnál. 
vaió fŐSzeméllyek hatok m?gett állott kinek 
kinek a' fo udvari Mestere. Az étkeket, 
meliyeknek íjzáma 70-re ment, az Aulae.** 
Familiárisok, és Edelknab-ok hordták. —* 
Senki iem evett a* Felfégek közzüí; hanem 
egyfzer ittak. Mihelyt Ö Felfége II.. L&o-
fold kezébe vette a* poharat, eggy arra 
vigyázott Személy ízaladt leg/ottan teíiyes 
erejéből, 5s ki dugván eggy ablakból az égő 
fáklyát, jelt adott a' bástyán állott Grana* 
rérpsoknak , kik is ennek látására ? harma» 
dik izbélf Szalvét lóttek , mellyet az ágyúk 
durrogásai követtek. Az Afztalnál való ülés 
alatt, mintegy f o musikusokból álló Chorus 
igen fzép aiztájí muzsikát tett. Énekeltek 
Calvefi* hires Olafz Tenorifta; és Cavalieri 
nevezetű jó énekes Alízony. — A' Királyok 
és Királynék, valamint'.a' vatsora előtt, úgy 
uránná is meg mosrák eggy arany tálban *) 
kezeiket: aa törülköző kendőt a'Vőlegények 
vitték Y tartották oda Szüléiknek, — Mim> 

*} A' több edények ezüstök voltak: mivel az arany 
Sí ©ízűleteket Frankfurtba, vitték. ' 
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egy fél óra múlva fel költ az Afzraí; h á1 

már-tiid^a lévő renddel viíTza -tértek as -F*eS* 
fégek a'Tükör-Palotába, honnan, magok 
lakó fzobáikba. takarodtak* Az Uraságtok % 
ÁíTzonysagok is, mhiefuitánna meg hűltek 
volná -Válainéfinyire, haza cízlottak* *-•* 
Tegnap, , reggeli $ óra Után j aZ Udvari 
Kápolnába menték az új Házasok: valamint 
a* Királyok, és Királynék ís. M'gái{_\iQ&$*~~ 
dmaÜs ott várakozott már 3 PrelátmokkaL 
JVlás fenki fem mehetett bé: mivelhogy bé 
vójt zárva* Egy,kis Mise tartatott. 

Septembefnek 13 álkan Frankfurtba 
indul a? Király. 30-dikfa ott is akar lenni* 
<— Októbernek 1 díkán fog bé menni porti* 
páflan Frankfurt Városába; 4-dikén pedig 
meg koronáztatni 

Hazánk9 nagy érdenvá követei tegnapi 
déíutánni 5 órától fogva,_ majd egéfz 10 
óráig íiltek eggyütt a; M. Kantzeliária* Paio* 
tájában. 

Az 547-dik levélen | az első fórban ezen hónap' 
mk helyett kell olvasni: a' jö'vo hónapnak. 

Küldjük a' Mutató Tábla' folytatását. 

Költ Bétsben-9 Sepr. nek 21-dik napján r79©« 
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